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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian besar KAP yang ada di Kota 

Semarang. Peneliti memilih Semarang karena kinerja para auditor yang terus 

membaik dimana mereka dapat dengan cermat, menemukan kecurangan-

kecurangan yang ada sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu, sebagai 

berikut: 

1) Auditor yang bekerja di KAP-KAP yang ada di Kota Semarang; 

2) Auditor yang diperbolehkan untuk mengisi kuesioner oleh KAP 

tersebut; 

3) Auditor yang bersedia menjadi responden dalam penelitian. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data diperoleh secara langsung dari para responden. Peneliti 

mengumpulkan data dari beberapa auditor yang ada di tiap KAP di Kota 

Semarang. Peneliti kemudian mengolah data yang telah diperoleh dengan 

tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang 

sudah dirumuskan dibab sebelumnya. 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional membantu peneliti untuk secara lebih lanjut memahami 

bagaimana sebuah variabel itu di definisikan melalui sebuah definisi, sehingga 

dapat lebih mudah ditentukan seperti apa variabel tersebut harus diukur. 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan merupakan suatu keahlian yang diperoleh auditor untuk 

mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam sebuah laporan keuangan. 

Menurut Fatimah (2016), mendeteksi kecurangan merupakan suatu 

proses untuk dapat menemukan atau mengungkapkan tindakan 

menyimpang yang dilakukan secara disengaja dan berakibat pada 

kesalahan saji suatu laporan keuangan. Variabel ini akan diukur dengan 

menggunakan 5 poin skala likert dengan urutan STS (sangat tidak setuju) 

hingga SS (sangat setuju). Instrumen yang digunakan adalah yang 

dikembangkan oleh Siregar (2013) dengan jumlah pernyataan sebanyak 

6 item yang akan diajukan kepada pemeriksa. 
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3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Skeptisisme Profesional 

Skeptisisme profesional adalah sebuah sikap yang selalu 

mempertanyakan akan suatu hal dengan tujuan untuk mencari 

kebenaran yang sebenar-benarnya. Menurut Ramadhany (2015), 

skeptisisme profesional yaitu sikap yang kritis terhadap bukti audit 

dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidaksetujuan dengan 

pernyataan klien atas kesimpulan yang diterima umum. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Aulia 

(2013) yakni mengenai sikap skeptisisme profesional yang akan 

diajukan kepada pemeriksa dalam bentuk pernyataan sebanyak 8 item. 

Tanggapan pemeriksa akan dibuat berdasarkan skala likert dengan 

urutan dari STS (Sangat tidak setuju) sampai dengan SS (Sangat setuju).  

3.3.2.2 Independensi 

Independensi merupakan sebuah sikap dimana seseorang tidak 

tergantung pada suatu hal, berdiri sendiri dan bertindak sesuai dengan 

apa yang individu tersebut ingin lakukan. Independensi diartikan 

sebagai sikap mental yang tidak terpengaruh, tidak bergantung dan tidak 

dikendalikan pihak lain (Fatimah, 2016). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Swastyami (2015) 

yaitu mengenai independensi yang akan diajukan kepada pemeriksa 

dalam bentuk pernyataan sebanyak 8 item. Tanggapan pemeriksa akan 
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dibuat berdasarkan skala likert dengan urutan dari STS (Sangat tidak 

setuju) sampai dengan SS (Sangat setuju). 

3.3.2.3 Kompetensi 

Kompetensi adalah sebuah pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki dan dilatih oleh seorang auditor sehingga mereka dapat menjadi 

lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Menurut Swastyami (2015), 

kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menghadapi situasi dan keadaan didalam pekerjaannya. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Swastyami (2015) yaitu mengenai kompetensi yang akan diajukan 

kepada pemeriksa dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 item. 

Tanggapan pemeriksa akan dibuat berdasarkan skala likert dengan 

urutan dari STS (Sangat tidak setuju) sampai dengan SS (Sangat setuju).  

3.3.2.4 Profesionalisme 

Profesionalisme adalah sebuah kemahiran profesional dimana 

seorang auditor telah dapat mengontrol pikirannya dengan tidak 

terpengaruh pada keadaaan sekitarnya dan melaksanakan penugasan 

secara efektif dan efisien dengan kompetensi mumpuni serta 

pengalaman yang sudah pernah dialami sebelumnya. Profesionalisme 

adalah atribut individual yang mencakup kualitas personal dan 

kepemilikan memadai atas sejumlah keahlian yang didapat dari 

serangkaian pembinaan berkelanjutan yang didominasi oleh pembinaan 

intelektual (Siregar, 2013). Variabel ini diukur menggunakan instrumen 
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yang dikembangkan oleh Siregar (2013) mengenai profesionalisme 

yang akan diajukan kepada pemeriksa dalam bentuk pernyataan 

sebanyak 7 item. Tanggapan pemeriksa akan dibuat berdasarkan skala 

likert dengan urutan dari STS (Sangat tidak setuju) sampai dengan SS 

(Sangat setuju). 

3.3.2.5 Task Specific Knowledge 

Task specific knowledge merupakan sebuah pengetahuan auditor 

akan penugasan tertentu, dimana dalam penelitian ini, pengetahuan ini 

lebih cenderung digunakan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi.  

Menurut Libby, (1995) (dalam Yusrianti, 2015), task specific knowledge 

merupakan informasi yang disimpan dalam ingatan; baik itu dari 

pengalaman dari fakta (praktis) maupun konsep (teoritis), lebih khusus 

lagi yaitu yang berhubungan dengan kinerja dalam tugas yang 

menggunakan judgement (pertimbangan) audit baik itu pengetahuan 

yang umum maupun khusus Variabel ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Yusrianti (2015) mengenai task 

specific knowledge yang akan diajukan kepada pemeriksa dalam bentuk 

pernyataan sebanyak 10 item. 

3.3.2.6 Penerapan Aturan Etika 

Penerapan aturan etika menetapkan etika menjadi sebuah aturan 

yang harus dipatuhi, dan dengan hal ini auditor dapat lebih mudah 

mengerti tindak kecurangan yang akan terjadi pada suatu kejadian 

tertentu. Menurut Louwers (1997) (dalam Hasanah, 2010), seorang 
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auditor harus menaati aturan etika dalam melaksanakan tugasnya untuk 

memudahkan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Hasanah (2010) mengenai penerapan aturan etika 

yang akan diajukan kepada pemeriksa dalam bentuk pernyataan 

sebanyak 6 item. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan 

gambaran secara keseluruhan mengenai variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian ini. Gambaran tersebut meliputi angka rata-rata 

(mean), standar deviasi, median, nilai minimum dan maksimum dari tiap 

variabel, diantaranya skeptisisme profesional, independensi, 

kompetensi, profesionalisme, task-specific knowledge, dan penerapan 

aturan etika. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji ini digunakan untuk menyaring banyak data yang nantinya akan 

digunakan untuk membuat sebuah persamaan regresi. Data yang sudah 

tersortir akan terhindar dari bias, sehingga menjadi lebih akurat, dan 

konsisten. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, heteroskedastisitas, 

dan multikolinearitas. Uraian atas pengujian-pengujian tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan bebas memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah jika model regresi memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Sebaran data 

dinyatakan normal apabila p > 0,05. (Ghozali dalam Kaawoan, 

2016). 

b. Uji Multikolinearitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan 

regresi berganda, maka peneliti harus melakukan uji 

multikolinearitas terlebih dahulu. Uji multikolineritas digunakan 

untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai korelasi 

antara variabel bebas. (Hartan, 2016). Untuk menguji adanya 

multikolienaritas, dapat dilihat melalui variance inflation factor 

(VIF) < 10 dan tolerance < 1. Menurut Hartan (2016), Model 

regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebasnya. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Menurut 

Hartan (2016), salah satu cara untuk mengetahui adanya 
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heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bila nilai 

signifikansi dari variabel independen lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan 

r hitung dengan nilai r tabel. Pengujian validitas ini 

menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-

pertanyaan. (Siregar, 2013). Suatu kuesioner dinyatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyaataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

Dalam pengujian ini peneliti menggunakan SPSS. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach 

alpha > 0,6 (60%). 



32 
 

3.4.4 Uji Model Fit 

Uji F merupakan uji model. Uji F digunakan untuk menguji Fit 

tidaknya model. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (Kaawoan, 

2016). Krieria pengujian sebagai berikut: 

1. Ha diterima jika nilai p-value pada kolom sig. < level of 

significant (a) 

2. Ha ditolak jika nilai p–value pada kolom sig > level of significant 

(a) 

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai Adjusted R² yang 

terkecil artinya kemampuan variabel independen sangat terbatas. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Pangestika 

dkk, 2014). Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

3.4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t. Uji t bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 



33 
 

dependen secara parsial (Kaawoan 2016). Pengujian dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

H0 : tidak terdapat pengaruuh signifikan variabel independen 

terhadap variabel dependen 

Ha : terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu α = 0,05 atau sebesar 5% 

c. Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis 

Untuk hipotesis satu arah, jika nilai sig < 0,05 maka Ha diterima. 

Untuk hipotesis dua arah, maka jika nilai sig/2 dan β < 0,05 maka Ha 

diterima. 

3.4.7 Metode Regresi Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara 1 variabel dengan variabel lainnya. Menurut Aulia (2013) model 

persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 + e 

Dimana: 

Y   = Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

X1 = Skeptisisme profesional 

X2 = Independensi 

X3 = Kompetensi 

X4 = Profesionalisme 
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X5 = Task specific knowledge 

X6 = Penerapan Aturan Etika 

α = Konstanta 

e = Error 

Toleransi kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


